
7 €
nuo

„Peter Cook“ puodas arba keptuvė
patvarūs ir praktiški, 3 sluoksnių neprideganti ir 

įbrėžimams atspari „ILAG Granitec“ danga, patogios 
minkštos rankenos, šiuolaikinis dizainas, tinka visoms 

kaitlentėms, galimi variantai: 
puodas, ø 16 cm – 7 €, 
keptuvė ø 24 cm – 7 €, 

keptuvė ø 28 cm – 10 €, 
puodas, ø 20 cm, su stikliniu dangčiu – 15 €

M E TA I

G
A R A N T I JA

TOP!

Pasiūlymai galioja nuo 2021 11 18 iki 2021 11 24 arba kol yra prekių.



3 virtuvės  
įrankių rinkinys
įeina: kiaurašaukštis, mentelė
ir plaktuvas, su medinėmis
rankenomis ir skyle
pakabinimui,
maks. ilgis 34 cm

Blynų keptuvė „Peter Cook”
patvari ir praktiška,

3 sluoksnių neprideganti ir
įbrėžimams atspari „ILAG Granitec“

danga, patogi minkšta
rankena, šiuolaikinis dizainas,

tinka visoms kaitlentėms, ø 26 cm

Keptuvė „Peter Cook”
patvari ir praktiška, 3 sluoksnių neprideganti ir

įbrėžimams atspari „ILAG Granitec“ danga, patogios
minkštos rankenos, šiuolaikinis dizainas, tinka

visoms kaitlentėms, gili, su stikliniu dangčiu, ø 30 cm 

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

Serviravimo lenta*
keraminė, marmuro raštas,
medinė rankena,
ø 26 cm, rankenos ilgis 9 cm

Dubuo*
plieninis, pasirink:
ø 20 cm – 2,50 €,  
ø 24 cm – 3 €

5 €

2 50 
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€
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9 €

15 €
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yra ir:

   

pasiūlymai galioja nuo 2021 11 18 iki 2021 11 24
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



5 €

5 €

6 €

4 €

4 €
4 €

4 50 €

Namų kvapų rinkinys
dovanų dėžutėje, įeina: 2 žvakės

stikliniame inde, difuzorius  
su 70 ml aliejaus ir lazdelės,  

„Verbena & Patchouli” kvapas

Namų kvapų rinkinys 
dovanų dėžutėje,
įeina: difuzorius su 100 ml aliejaus ir
lazdelės, kvapai:
„Misletoe & Fir” arba „Spiced Berries”

Namų kvapų rinkinys 
dovanų dėžutėje, įeina: 2 žvakės stikliniame inde,  
difuzorius, dekoratyvinė šakelė ir lazdelės,
kvapai: „Apple & Cinnamon", „Jungle Safari”  
arba „Spices & Love”

Namų kvapų
rinkinys 

dovanų dėžutėje,
įeina: keraminis

degiklis ir 6 kvapūs
vaško kubeliai:

„Apple Cinnamon”  
arba „Autumn Leaf”

Kvepianti žvakė 
stikliniame inde, su dangteliu,

rūšys: įvairių spalvų ir kvapų,
ø 13,5 cm, aukštis 8 cm

Žvakė 
stikliniame inde,
auksinė, sidabrinė
arba raudona,
ø 11 cm,
aukštis: 11 cmNamų kvapų rinkinys

dovanų dėžutėje, įeina:
difuzorius su 80 ml aliejaus ir

lazdelės, kvapai:  
„Autumn Path”, „Salt & Caramel”  

arba „Fig & Cinnamon”

užuosk
aromatą

Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu: TOP!
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€
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€
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0 80 €

2 50 €

1 80 €

Pakabinamas elnias
su blizgučiais ir kaspinu,  
aukso arba sidabro spalvos,  
aukštis 16,5 cm

Burbulų rinkinys, 5 vnt.
iš rutuliukų, pasirink: aukso,
baltos, grafito arba rausvos
spalvos, ø 6 cm

Burbulų rinkinys, 6 vnt.
tekstūriniai, geometriniai raštai, aukso
arba sidabro spalvos, ø 8 cm

Dekoratyvinis namelis
keramikinis, pasirink:
su LED apšvietimu, sidabrinės arba auksinės spalvos
stogelis, matmenys: 6 x 5,2 x 11,8 cm – 2,50 €,  
su baterijomis arba su arbatinėmis
žvakutėmis, su sidabrinės spalvos stogeliu,  
matmenys: 9 x 7,5 x 14 cm – 4 €

Kalėdų eglutė
keramikinė, aukso

arba sidabro
spalvos, pasirink: 

9 x 18 cm – 2,50 €,
13,5 x 30 cm – 5 €

Pakabinamas  
vainikas, 2 vnt.
su blizgučiais,
aukso arba sidabro
spalvos, ø 12 cm

Dekoratyvinis  
elnias
keramikinis, blizgus,
auksinės, baltos  
arba sidabrinės spalvos,
matmenys: 5,7 x 5,1 x 12,5 cm

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltufacebook.com 
/pepcoltu
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5 €
  nuo

4 €

Pakabinamos  
snaigės, 2 vnt.
su lašo formos pakabuku, ø 5,5 cm

Burbulų rinkinys, 5 vnt.
iš rutuliukų, pasirink:  
baltos arba grafito spalvos, ø 8 cm

LED lempučių girlianda 
160 lempučių, ilgis 2 m,  

baterijos parduodamos atskirai

Kabantys
„deimantai”,
12 vnt.
su virvelėmis,
aukštis 2,5 cm

LED lempučių
girlianda

20 lempučių su
karoliukais arba
žvaigždutėmis,

ilgis 220 cm

Žvakių stovas
metalinis,
Kalėdų eglutės formos,
pasirink:
stovas 1 žvakei,
su rankena, ø 17 cm,
aukštis 20 cm – 5  €,
su žvaigždute, 3 žvakėms, 
matmenys: 18 x 13 x 29 cm – 6 €

LED medis
80 lempučių, skirta
naudoti viduje arba
lauke, aukštis 110 cm,
baterijos parduodamos
atskirai

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu:
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Marškinėliai, 
100 %  
medvilnės
su kalėdiniu  
motyvu,
dydžiai: S–XXXL

Megztinis
su metaliniais

siūlais,  
iškirpte ir

raišteliu
nugaroje,

sutvirtinta
apačia ir

rankogaliai,
dydžiai: S–XXL

Palaidinė
90 % medvilnės ir 10 %
viskozės, klostė
nugaroje, sutvirtinta apačia,
vienspalvė, dydžiai: S–XXXL

Megztinis 
minkštas  
trikotažas,  
su išsiuvinėjimu,  
sutvirtinta  
apačia ir  
rankogaliai,  
dydžiai: S-XXL

Tamprūs džinsai 
aukštas elastingas juosmuo, 
vienspalviai, dydžiai: 36–44

Suknelė
klasikinio tiesaus
kirpimo,
užsegama
nugaroje,
languota,
dydžiai: 36–44

Megztinis 
minkštas, malonus 

trikotažas,
V formos kaklo

iškirptė,
sutvirtinta apačia

ir rankogaliai,
pailginta nugara,

dydžiai: S–XXL

Marškinėliai,
100 % medvilnės

su užapvalinta  
apačia ir piešiniu,

dydžiai: S–XXL

yra ir:
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12 €
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Pižama 
flisas, 30 % perdirbtos
medžiagos, moterims,
viršutinė dalis su kailio aplikacija,
surišama apačioje, kelnės su spauda,
„Harry Potter“ licencija, dydžiai: S–XL

Pižama 
flisas, 30 % perdirbtos  

medžiagos, berniukams,  
su „Harry Potter“ motyvu,  

dydžiai: 134–164 cm

Pižama
flanelė, 30 % perdirbtos

medžiagos, mergaitėms, su
„Harry Potter“ motyvu,

dydžiai: 134–164 cm

Pižama, 
100 % medvilnės

flanelė, moterims, su
užsagstomais

marškiniais, languota,
dydžiai: S–XL

Pižama
flisas, 30 % perdirbtos  
medžiagos, berniukams,  
su „Harry Potter“
motyvu, dydžiai:  
92–128 cm

Pižama
flisas, 30 % perdirbtos

medžiagos, mergaitėms,
viršutinė dalis su kailio aplikacija,
kelnės su spauda, „Harry Potter“

licencija, dydžiai: 92–128 cm

Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu: TOP!
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Tunika, 100 % medvilnės
mergaitėms, su gumelėmis
rankogaliuose ir kalėdiniu
spaudiniu, dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai ilgomis
rankovėmis, 100 %  
medvilnės
mergaitėms, su raukinukais
apačioje ir kalėdiniu motyvu,
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai ilgomis rankovėmis
100 % medvilnės arba daug medvilnės
su nedideliu viskozės kiekiu,
berniukams, su piešiniu, dydžiai:
104–134 cm

Džemperis
medvilnė, berniukams,
su kalėdine aplikacija,

dydžiai: 104-134 cm

Marškinėliai
ilgomis  
rankovėmis,
100 %  
medvilnės
mergaitėms,
su kalėdiniu
motyvu,  
dydžiai:
104–134 cm

Marškiniai
100 %
medvilnės
mergaitėms, 
su raukinukais,
dydžiai: 104-134 cm

Sportinės
kelnės
daug medvilnės,  
su elastanu,  
mergaitėms,
prigludusios,  
su kalėdiniu  
motyvu,
dydžiai:  
104–134 cm

Tamprės
veliūras, mergaitėms,
su blizgiais
taškeliais, dydžiai:
104–134 cm

Džinsai
medvilnė, berniukams,  

su kišenėmis,  
dydžiai: 104–134 cm

yra ir:

   

yra ir:

   

Pirk be rūpesčių! 
Įsigytas prekes gali grąžinti per 30 dienų*
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Marškinėliai,
100 %
medvilnės 
mergaitėms, su
kalėdiniu
spaudiniu,
dydžiai:  
134–170 cm

Džemperis,  
100 % medvilnės
mergaitėms, su kalėdiniu piešiniu,
dydžiai: 134–170 cm

Suknelė 
mergaitėms,
iš tiulio, su pamušalu,
su auksinių žvaigždžių
spaudiniu, dydžiai: 134–170

Suknelė 
mergaitėms, su

blizgučiais, žemas
juosmuo,

klostuotas sijonas,
dekoratyvinis

kaspinas
nugaroje, dydžiai:

130–170 cm

Marškinėliai,
100 % medvilnės
berniukams, su
piešiniu, dydžiai: 134–170

Džemperis arba sportinės kelnės
berniukams, džemperis, 100 % medvilnės,                                                                                                 

su kalėdiniu piešiniu, arba kelnės,  
daug medvilnės, su elastanu, su kišenėmis,  

vienspalvės, dydžiai: 134–170 cm

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:

   

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu:



12 €

12 €

10 €

20 €

33 €

25 €

Žaidimų rinkinys  
„Sukurk savo  
automobilį“ 
su atsuktuvu surinkimui
ir išardymui, pasirink: policijos
automobilis arba gaisrinės
automobilis, su šviesomis ir
garsu, 3 metų ir vyresniems
vaikams, su baterijomis

Žaislinis automobilis  
„Lamborghini”
valdomas nuotoliniu būdu, 1:18
mastelis, juda visomis kryptimis,
matmenys: 26,6 x 12,8 x 6,6 cm, 
6 metų ir vyresniems vaikams,
baterijos parduodamos atskirai

Rinkinys „Hot Wheels”
3 kaskadininkų kilpos,
1:64 mastelio mašinėlė „Hot Wheels“, 
6 metų ir vyresniems vaikams

Automobilių rinkinys, 2 vnt.
savivartis su ekskavatoriumi arba vilkikas  

su ekskavatoriumi, su garsu, su baterijomis

Žaislinė lenktynių  
trasa, švytinti  
tamsoje
įeina: trasos dalys, baterijomis
varomas automobilis,
raudonos arba
žalios spalvos, trasos ilgis
350 cm, 3 metų ir vyresniems
vaikams, baterijos
parduodamos atskirai

Statybinių mašinėlių
rinkinys, 3 vnt.
buldozeris, savivartis ir ekskavatorius, 
su judančiomis dalimis, guminiais ratais, šviesomis
ir garsu, 3 metų ir vyresniems vaikams, su baterijomis

yra ir:
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12 €

6 €
9 €

33 €

25 €

15 €
Lėlė kūdikis 
lopšyje, yra 2 versijos

Žaislinis namelis „Enchantimals 
Cozy Deer House“
rinkinyje: elnias, 15 cm aukščio lėlė ir
priedai, namelio aukštis 53 cm

Lėlė  
automobilyje

Lėlė dainininkė
su priedais 

Lėlė „Baby Born  
Surprise“
geria ir šlapinasi į vystyklus,
su 10 staigmenų

Lėlė „L.O.L. 
Surprise! O.M.G.” 
rinkinyje: lėlė, 25 cm
aukščio ir 20
staigmenų, pasirink:
lėlė „Spice Babe“ arba
lėlė „Sweets“

Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu: TOP!



Prekių skaičius ribotas. Kai kurios prekės dėl didelės paklausos gali būti išparduotos pirmąją prekių pardavimo dieną. Skirtingose „Pepco“ parduotuvėse gali būti skirtingų 
modelių, spalvų ar dydžių prekės. Kai kurias prekes galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse. Kainos leidinyje ir kainos parduotuvėje gali skirtis dėl galimų spaudos klaidų.

 

Dar daugiau  
kalėdinių prekių  

ir įkvėpimo  
rasi www.pepco.lt

7 €

12 €

10 €

10 €

17€

17€

Žaislinis šuo
vaikšto, loja,
vizgina uodegą,
3 metų ir vyresniems vaikams,
baterijos parduodamos atskirai

11 colių piešimo
planšetė

spalvota, 4 metų
ir vyresniems

vaikams

Žaislinis  
automobilis
valdomas nuotoliniu būdu,
su garsu ir šviesomis,
juda visomis kryptimis,
yra 2 modeliai, baterijos
parduodamos atskirai

Muzikinis
pianino kilimėlis

10 klavišų  
su 8 skirtingais  

instrumentų garsais,  
reguliuojamas

garsumas,  
matmenys:

130 x 48 cm,  
3 metų ir

vyresniems  
vaikams

Maisto vežimėlis  
– tešlos žaidimų  
rinkinys
įeina: makaronų mašina,
4 įvairių spalvų
tešlos indeliai, priedai,   
3 metų ir vyresniems
vaikams

Žaidimų rinkinys  
„10-in-1“
10 lavinamųjų žaidimų,
„Peppa Pig“ arba „Bing“ 

yra ir:

   


